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 1الصفحت 

 
  

 

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 هناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبر 

 

 ربِؼخ وشثالء / وٍُخ اٌتشثُخ ٌٍؼٍىَ اٌصشفخ اٌّؤعغخ اٌتؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌفُضَبء / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِذ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 ثىبٌىسَىط

 ثىبٌىسَىط تشثُخ فُضَبء اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 عٕىٌ

 اٌتؼٍُّبد واٌضىاثظ اٌصبدسح ِٓ وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ اٌّؼتّذ   ثشٔبِذ االػتّبد .6

 الَىرذ اٌّؤحشاد اٌخبسرُخ األخشي  .7

 19/12/2117 تبسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 اٌجشٔبِذ األوبدٍَّأهذاف  .9

 اوتغبة اٌطٍجخ ٌٍّؼشفخ اٌخبصخ ثبٌّجبدئ االعبعُخ ٌؼٍُ اٌفُضَبء.  -1

 اوتغبة اٌطٍجخ ٌٍّهبساد اٌتٍ تّىٕهُ ِٓ تذسَظ ِبدح اٌفُضَبء. -2

 اٌؼًّ ػًٍ اوتغبة اٌطٍجخ ٌّهبساد ارشاء اٌجحىث اٌؼٍُّخ.  -3
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ جشٔبِذِخشربد اٌ  .11

 االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 وفُضَبء اٌحشاسح وػٍُ اٌُّىبُٔه اٌىالعُىٍ. واٌّغٕبطُغُخ تؼشف اٌطبٌت ػًٍ اعبعُبد اٌفُضَبء اٌىهشثبئُخ   -1أ

 وفُضَبء اٌفٍه.تؼشف اٌطبٌت ػًٍ اعبعُبد فُضَبء اٌجصشَبد وفُضَبء اٌصىد  -2أ

 وأعبعُبدًٍ اعبعُبد اٌفُضَبء اٌزسَخ واٌزضئُخ وػٍُ اٌخشِىدإَّه وفُضَبء االٌىتشؤُبد تؼشف اٌطبٌت ػ -3أ

 اٌُّىبُٔه اٌتحٍٍٍُ. 
تؼشف اٌطبٌت ػًٍ اعبعُبد اٌفُضَبء إٌىوَخ وُِىبُٔه اٌىُ وفُضَبء اٌحبٌخ اٌصٍجخ وفُضَبء اٌٍُضس و اعبعُبد  -4أ

 إٌظشَخ اٌىهشوِغٕبطُغُخ.
ٌتزبسة االعبعُخ فٍ ػٍُ اٌفُضَبء, وِؼشفخ وُفُخ وتبثخ اٌجحىث ٌٍّؼشفخ اٌؼٍُّخ فٍ ارشاء ااوتغبة اٌطبٌت  -5أ

 اٌؼٍُّخ.
 ثؼٍُ اٌشَبضُبد وطشق اٌتىبًِ واٌتفبضً وأعبعُبد اٌذواي اٌّؼمذح.اوتغبة اٌطبٌت ٌٍّؼشفخ االعبعُخ -6أ

 راد اٌتطجُمبد اٌفُضَبوَخ.اوتغبة اٌطبٌت ألعبعُبد ػٍُ اٌحبعجبد وثؼض اٌجشِزُبد االعبعُخ  -7أ
 جشٔبِذ ٌخبصخ ثبٌا ُخبٌّهبساتاألهذاف–ة 

 اوتغبة اٌّهبساد اٌخبصخ ثأعظ اٌتشثُخ وطشائك اٌتذسَظ اٌخبصخ ثّبدح اٌفُضَبء ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌخبٔىَخ. –1ة 

ثأعبعُبد ػٍُ إٌفظ اٌتشثىٌ وػٍُ ٔفظ إٌّى وأعبعُبد االداسح واٌتؼٍُُ اوتغبة اٌطبٌت ٌٍّهبساد اٌخبصخ –2ة 

 اٌخبٔىٌ. 

 اوتغبة اٌطبٌت ٌٍّهبساد اٌخبصخ ثبٌمُبط واٌتمىَُ اٌالصِخ ٌتذسَظ ِبدح اٌفُضَبء.   - 3ة 

 
 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

 .واعتخذاَ اٌىتت إٌّهزُخإٌظشَخ واٌؼٍُّخ اٌمبء اٌّحبضشاد  .1
 .وتبثخ اٌتمبسَش اٌؼٍُّخ وتحًٍُ اٌجُبٔبد .2

 .اعتخذاَ اٌتؼٍُُ االٌىتشؤٍ فٍ اٌتذسَظ  .3
 اٌغفشاد اٌؼٍُّخ ٌٍّؤعغبد او اٌّصبٔغ اٌتٍ تغتخذَ اٌتطجُمبد اٌفُضَبئُخ فٍ ػٍّهب.  .4

 طشائك اٌتمُُُ      

 االِتحبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ وإٌهبئُخ. -1

 اٌتمبسَش اٌؼٍُّخ وإٌشبطبد اٌصفُخ. -2

 اٌتمُُُ اٌزٌ َتُ خالي فتشح اٌتطجُك اٌّذسعٍ. -3

 اٌىرذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -د

 .ادسان اٌطبٌت ألهُّخ اٌؼٍُ واٌتؼٍُ فٍ تطىَش اٌّزتّغ-1د

 ادسان اٌطبٌت ألهُّخ اٌتؼبوْ ِغ اٌطٍجخ االخشَٓ احٕبء ػٍُّخ اٌتؼٍُ.-2د

إٌّبفغخ اٌؼٍُّخ ِغ االخشَٓ ِٓ خالي االثذاع واٌتفىُش اٌؼٍٍّ ادسان اٌطبٌت ثأْ اٌتُّض اٌؼٍٍّ َأتٍ ِٓ خالي  -3د

 .وٌُظ ِٓ خالي االٔؼضاي وػذَ اٌتؼبوْ
 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ     

 اٌّحبضشاد إٌظشَخ واٌتطجُمُخ احٕبء فتشح اٌذاسعخ. -1

 .تىٍُف اٌطٍجخ ثحً اٌىارجبد اٌجُتُخ -2
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 طشائك اٌتمُُُ    

 واٌشهشَخ وإٌهبئُخ.االِتحبٔبد اٌُىُِخ  -1

 .تمُُُ اٌطٍجخ ػٓ حٍىي اٌىارجبد اٌجُتُخ -2

 
 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌتأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 اوتغبة اٌّهبساد اٌخبصخ ثأعظ اٌتشثُخ وطشائك اٌتذسَظ اٌخبصخ ثّبدح اٌفُضَبء ٌطٍجخ اٌّذاسط اٌخبٔىَخ. -1د

اوتغبة اٌطبٌت ٌٍّهبساد اٌخبصخ ثأعبعُبد ػٍُ إٌفظ اٌتشثىٌ وػٍُ ٔفظ إٌّى وأعبعُبد االداسح  -2د

 واٌتؼٍُُ اٌخبٔىٌ.

 ء فتشح اٌتطجُك اٌّذسعٍ.تّىُٓ اٌطبٌت ِٓ اعتخذاَ اٌّهبساد اػالٖ احٕب -3د

 

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ          

 اٌّحبضشاد إٌظشَخ واٌتطجُمُخ احٕبء فتشح اٌذاسعخ. -1

 اٌتطجُك اٌّذسعٍ.ِٓ خالي دسط اٌّشبهذح واٌتطجُك ووزٌه  -2

 
 طشائك اٌتمُُُ          

 االِتحبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ وإٌهبئُخ. -1

 .وتمُُُ اٌّذسعخ احٕبء فتشح اٌتطجُكاٌتمُُُ اٌؼٍٍّ واٌتشثىٌ  -2

 ثُٕخ اٌجشٔبِذ  .11

 اٌّشحٍخ اٌذساعُخ
سِض اٌّمشس أو 

 اٌّغبق
 اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق

 اٌغبػبد اٌّؼتّذح

 ػٍٍّ ٔظشٌ

 3 3 اٌُّىبُٔه Phs101 االوًٌ

 3 3 اٌىهشثبئُخ واٌّغٕبطُغُخ Phs102 االوًٌ

 - 2 اٌحشاسح وخىاص اٌّبدح Phs103 االوًٌ

 - 3 اٌشَبضُبد Phs104 االوًٌ

 2 - اٌحبعجبد Phs105 االوًٌ

 - 2 ػٍُ إٌفظ اٌتشثىٌ Phs106 االوًٌ

 - 2 اعظ اٌتشثُخ Phs107 االوًٌ

 - 2 اٌٍغخ اٌؼشثُخ Phs108 االوًٌ

 - 2 حمىق االٔغبْ واٌذَّمشاطُخ Phs109 االوًٌ

 3 3 اٌجصشَبد Phs110 اٌخبُٔخ

 3 2 اٌىهشثبئُخ واٌّغٕبطُغُخ ِتمذَ Phs111 اٌخبُٔخ

 - 2 اٌصىد واٌحشوخ اٌّىرُخ Phs112 اٌخبُٔخ

 - 2 فُضَبء اٌفٍه Phs113 اٌخبُٔخ

 - 3 اٌشَبضُبد Phs114 اٌخبُٔخ

 2 - (Mat Labاٌحبعجبد ) Phs115 اٌخبُٔخ
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 - 2 االداسح واٌتؼٍُُ اٌخبٔىٌ  Phs116 اٌخبُٔخ

 - 2 ػٍُ  ٔفظ إٌّى Phs117 اٌخبُٔخ

 - 2 ِٕهذ اٌجحج اٌؼٍٍّ Phs118 اٌخبُٔخ

 3 3 اٌفُضَبء اٌزسَخ واٌزضَئُخ Phs119 اٌخبٌخخ

 - 2 اٌخشِىدإَّه Phs120 اٌخبٌخخ

 3 2 االٌىتشؤُبد Phs121 اٌخبٌخخ

 - 2 اٌُّىبُٔه اٌتحٍٍٍُ Phs122 اٌخبٌخخ

 - 2 اٌذواي اٌّؼمذح Phs123 اٌخبٌخخ

 - 2 واٌصحخ إٌفغُخاالسشبد  Phs124 اٌخبٌخخ

 - 2 إٌّبهذ وطشائك اٌتذسَظ Phs125 اٌخبٌخخ

 - 2 اختُبسٌ Phs126 اٌخبٌخخ

 3 3 اٌفُضَبء إٌىوَخ Phs127 اٌشاثؼخ

 - 2 اٌٍُضس Phs128 اٌشاثؼخ

 1 2 فُضَبء اٌحبٌخ اٌصٍجخ Phs129 اٌشاثؼخ

 1 2 ُِىبُٔه اٌىُ Phs130 اٌشاثؼخ

 - 2 واٌتمىَُاٌمُبط  Phs131 اٌشاثؼخ

 2 1 اٌّشبهذح واٌتطجُك Phs132 اٌشاثؼخ

 - 2 ِششوع اٌجحج Phs133 اٌشاثؼخ

 3 - اٌّختجش اٌتؼٍٍُّ Phs134 اٌشاثؼخ

 1 2 اٌىهشوِغٕبطُغُخ Phs135 اٌشاثؼخ

 
 
 

 اٌتخطُظ ٌٍتطىس اٌشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 نتائج القبول املركزي الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. -1
 رغبة الطالب يف القبول يف القسم وفقا ملعدله يف الدراسة االعدادية. -2
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 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِذ .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   


